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Başla 

Azami süre sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, 

başarısız oldukları ve devam şartını sağladıkları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. 

Azami süre sonunda sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler, yüksekokul web 

sitesinde yayınlanan tarihlerde dilekçe ile başvuruda bulunurlar. 

Öğrenci başvuruda  
bulundu mu? E H 

Öğrencinin not kartından Bursa Uludağ Üniversitesi 

Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 15. 

Maddesinde yer alan esaslara göre inceleme yapılır. 

Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen 

derslere ek sınav hakkı verilir ve 1. Azami süre ek 

sınav programı hazırlanır ve Teknik Bilimler 

MYO’nun web sitesinde ilan edilir. 

İlan edilen gün, yer ve saatlerde dersin sorumlusu 

tarafından 1.azami süre ek sınavı yapılır ve 

öğrenciler sınava girer. 

 

Öğretim elemanı sınav sonucunu ilgili dilekçeye 

yazıp öğrenci işlerine teslim eder. Öğrenci işleri 

sınav sonuçlarını otomasyon sistemine girer ve 

ilan eder. 

 

 

 

1.Ek sınav sonuçlarına göre başarısız olunan dersler 

için 2. Azami süre ek sınav programı hazırlanır ve 

Teknik Bilimler MYO’nun web sitesinde ilan edilir. 

2. Ek sınav hakkı tanınır. 

Öğretim elemanı sınav sonucunu ilgili dilekçeye 

yazıp öğrenci işlerine teslim eder. Öğrenci işleri 

sınav sonuçlarını otomasyon sistemine girer ve 

ilan eder. 

 

 

 

1. ve 2. Ek sınavlar sonunda mezun edilecek, ek 

süre verilecek ve kaydı silinecek öğrenicilerin 

listesi oluşturulur. 

 

 
Öğrenci mezuniyet 
listesinde mi? E 

Mezuniyet işlemleri 

başlatılır. 

 

 

H 

Başarısız ders sayısı 

Azami öğrenim süresi sonunda 

ya da ek sınavlar sonunda 

devam şartını sağladığı bir 

dersten başarısız (staj ve 

hazırlık dersleri hariç) olanlara 

öğrencilik haklarından 

faydalanmaksızın sınırsız sınav 

hakkı verilir.) 

 

Ek sınavlar sonunda kayıtlı 

olduğu programdan hiç 

almadığı/ alamadığı ya da alıp 

da devam şartını sağlayamadığı 

dersler dahil başarısız ders 

sayısını toplamda beşe kadar 

düşürenlere ise üç yarıyıl ek 

süre verilir. 

Öğrencinin ilişiği kesilir. 

Sınav hakkı verilenler 

üstüste veya aralıklı olarak 

toplamda 3 (üç) eğitim-

öğretim yılı sınava hiç 

girmezse sınırsız sınav 

hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Öğrenci işleri Daire Başkanlığına üst yazıyla 

bildirilir. 

Sınav haklarından faydalanmak için dilekçe ile 

başvuruda bulunmayan öğrenciler ek sınav 

haklarından vazgeçmiş sayılır. 

Öğrenci mezuniyet 
listesinde mi? 

Azami öğrenim süresi sonunda 

ya da ek sınavlar sonunda 

devam şartını sağladığı bir 

dersten başarısız (staj ve 

hazırlık dersleri hariç) olanlara 

öğrencilik haklarından 

faydalanmaksızın sınırsız sınav 

hakkı verilir.) 

 

Öğrenci işleri tarafından 

oluşturulan ek süre verilecek 

öğrenci listesi yönetim kurulu 

kararı ile karara bağlanıp 

sisteme işlenir. 

 

Sınav hakkı verilenler 

üstüste veya aralıklı olarak 

toplamda 3 (üç) eğitim-

öğretim yılı sınava hiç 

girmezse sınırsız sınav 

hakkından vazgeçmiş 

sayılır. 

Ek sınavları almadan kayıtlı 

olduğu programdan hiç 

almadığı/ alamadığı ya da alıp 

da devam şartını 

sağlayamadığı dersler dahil 

başarısız ders sayısı beş derse 

kadar olanlar için dört yarıyıl 

ek süre verilir. 

Öğrencinin ilişiği 

kesilir. 

 

Öğrenci işleri Daire Başkanlığına üst yazıyla 

bildirilir. 


